Individuell utdanningsplan i ortopedisk kirurgi
for
__________________________________
(navn på lege i spesialisering)

ortopedisk avdeling, _______________________________________ (sykehus)

1.

Formelle krav til spesialiteten

Spesialistreglene i ortopedisk kirurgi, operasjonsliste for spesialiteten, målbeskrivelse
for ortopedisk kirurgi og de generelle bestemmelsene for spesialistutdanning av leger
finnes på Legeforeningens nettsider.
www.legeforeningen.no

http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Ortopedisk-kirurgi/

a.

b.

c.
d.

Spesialistregler i ortopedisk kirurgi:

http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Ortopedisk-kirurgi/spesialistregler-i-ortopediskkirurgi/

Operasjonsliste/attestasjonsskjema:

http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Ortopediskkirurgi/operasjonslisteattestasjonsskjema-for-ortopedisk-kirurgi/

Målbeskrivelse:

http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Ortopedisk-kirurgi/malbeskrivelse/

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger:
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Spesialisering/generelle-bestemmelser-forspesialistutdanning-av-leger/

2.

Legens bakgrunn

a.

Tidligere utdanning og praksis før sykehustjenesten:

Cand.med.:___________________________________________

(sted og år)

Turnustjeneste sykehus og distrikt fullført:__________________

(måned og år)

b.

Tidligere sykehustjeneste (sykehus, stilling og tidsperiode):

c.

Oversikt over gjennomførte kurs
Kurs

Obligatoriske kurs

Valgfrie kurs godkjent av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi

Gjennomført

d.

Gjennomførte operasjoner:
Operasjonsliste som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning må føres på korrekt skjema
og attesteres.
http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Ortopediskkirurgi/operasjonslisteattestasjonsskjema-for-ortopedisk-kirurgi/

Operasjoner – spesifiserte elektive inngrep
190
Rygg
(hvorav fjerning av osteosyntesemateriale kan utgjøre maksimalt 5)
15
Artroskopi skulder
20
Hånd/albue
30
Totalprotese hofte
30
Totalprotese kne
15
Atroskopi kne
50
Ankel/fot
30
Operasjoner – spesifisert traumatologi/akutte tilstander:
215

Utført
totalt

Utført
siste året

Osteosynteser øvre femur (inkl. hemiproteser hofteledd)

80

Andre osteosynteser i underekstremitetene
(herav sperremargnagling minimum
10)

50

Osteosynteser i overekstremitetene
50
(herav åpne osteosynteser (ORIF) minimum
10)
Ekstern fiksasjon av frakturer i over- og underekstremitetene,
10
inkludert midlertidig frakturbehandling
(kan også telle under et av punktene i listen over)
Kirurgisk behandling av seneskader
10
Amputasjoner (crus, femur)
5
Kirurgisk behandling av dype infeksjoner i bein, bløtvev eller ved proteser
10

Det aksepteres inntil 20% avvik i hver kategori, men summen av inngrep må utgjøre
minimum 700.

3.

Legens utdanningsbehov

a.

Operasjoner:

b.

Eventuell rotasjonsplan:

c.

Plan for spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi (inkludert gruppe I
tjeneste):

/akademisk

d.

Plan for eventuell vitenskapelig aktivitet:

4.

Veiledning:

Navn på veileder:

____________________________________________________________

Veiledersamtaler siste år (dato):

Sykehus / dato ____________________________________________ /
___________________________
Lege i spesialisering

_______________________________
Veileder

